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ДП «Черкасистандартметрологія» відбувся семінар, організований спільно з облдержадміністрацією, «Реформування національної системи технічного регулювання — шлях до модернізації вітчизняної економіки в умовах набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС». Відкрив семінар заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та
зовнішньоекономічних зв’язків — начальник управління розвитку підприємництва облдержадміністрації Микола Папуша. У семінарі взяли участь керівники та спеціалісти підприємств різних галузей, працівники обласної та районних державних адміністрацій, вищих навчальних закладів.
Із законодавством України в сфері технічного регулювання в умовах створення зони вільної торгівлі учасників семінару ознайомила декан інституту підвищення кваліфікації фахівців у галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської державної академії технічного регулювання
Віра Домницька. На семінарі розглянуто також питання сприяння держави взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів між Україною та ЄС і Митним союзом, застосування процедур
оцінки відповідності для вітчизняних товаровиробників відповідно до європейської практики, основні аспекти розвитку стандартизації на сучасному етапі.
Про можливості ДП «Черкасистандартметрологія» у наданні допомоги підприємствам регіону з питань стандартизації, метрології та оцінки відповідності в умовах набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС розповіли в.о директора ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло Чорнопищук та начальник відділу з підтвердження відповідності (сертифікації) продукції промислового призначення та
послуг Володимир Швецов. Учасники семінару одержали вичерпні відповіді на всі поставлені запитання.

У Європу —
через модернізацію
Дорожня карта
до євроринку
З виступу в.о. директора ДП
«Черкасистандартметрологія»
Михайла Чорнопищука.
Угода про асоціацію з ЄС може
дати українським виробникам нові
можливості, але це не відбудеться
автоматично. Європейський ринок
відкриється для нас лише у випадку,
якщо виконаємо кілька умов, удосконаливши національне законодавство в сфері технічного регулювання та успішно впровадивши ці зміни.
Ключове питання для нас — навчитися виробляти продукцію, спроможну конкурувати на світових ринках. Зважаючи на сучасні виклики як
внутрішнього ринку України, так і вимоги міжнародної економічної спільноти та беручи до уваги посилення тенденцій глобалізації, для вітчизняних підприємств
надзвичайно актуальним стає не тільки вихід на міжнародний рівень, а й відстоювання вже раніше отриманих позицій і на внутрішньому ринку. Тому застосування
процедур оцінки відповідності для вітчизняних товаровиробників, відповідно до європейської практики та
гармонізація законодавства України в сфері технічного
регулювання в умовах створення зони вільної торгівлі
у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, сьогодні є надзвичайно важливими.
Весь текст згаданої Угоди в своїй суті — це правила
взаємодії. Тобто правила технічного регулювання: стандарти, метрологічне забезпечення, оцінка відповіднос-

ті, випробувальні лабораторії, види
контролю на ринку продукції, санітарні та фітосанітарні правила, захист інтелектуальної власності, торгівля, послуги, правила конкуренції,
які вже давно діють у Європі. По суті,
нам дали дорожню карту на 10-15 років. По ній справді можна впевнено
йти до істотних змін на прикладі країн — членів ЄС.
Серед перших кроків у цьому напрямку назвав би такі: не панікувати,
намагатися жити за правилами, досягти певного рівня якості продукції (адже якщо вона не конкурентна
в Україні, то де вона ще може бути
конкурентна?), вчитися вигідно продавати вироблений продукт. Не менш
важливе значення матиме цілеспрямована робота з персоналом, уміння
чітко формулювати завдання та організувати контроль за його реалізацією.
Уряду, державі в цілому, на наш
погляд, необхідно в найкоротші строки внести відповідні зміни до законодавства, зокрема в сфері технічного регулювання. Ефективний менеджмент, координація, контроль прийнятих
рішень — це також прерогатива держави, як і ефективна боротьба з корупцією, реформи судової системи, прокуратури, силового блоку та удосконалення процедури
державних закупівель. Необхідно на державному рівні цілеспрямовано та ефективно попрацювати над впровадженням системи якості та безпеки харчової продукції
ХАССР. І нарешті, пам’ятаючи, що найслабше наше місце — невиконання законів, таки добитися відчутних змін у
реалізації нормативних документів.
Одна з головних ідей семінару — чітка постановка питань реалізації змін у технічному регулюванні.

До уваги керівників підприємств!
Фахівці ДП «Черкасистандартметрологія» допоможуть методично і практично у забезпеченні підтвердження відповідності вашої продукції новим вимогам технічного
регулювання в умовах створення зони вільної торгівлі згідно з Угодою про асоціацією з ЄС.

Підприємство має сертифікованих спеціалістів, які за своєю кваліфікацією можуть проводити оцінку відповідності продукції, процесів
і послуг вимогам технічних регламентів.
Ми допоможемо вам вирішити такі питання:
• визначимо ризики, які містить ваша продукція, та технічні регламенти, під дію яких вона підпадає;
• проведемо експертизу вашої технічної та технологічної документації;
• надамо методичну та практичну допомогу в розробці технічної документації та допомогу в підготовці технічного файлу;
• визначимо оптимальний модуль, за яким може бути проведена процедура оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
• підтвердимо спроможність забезпечувати відповідність вашої продукції вимогам технічних регламентів шляхом проведення технічних
аудитів вашого підприємства;
• надамо допомогу в поставленні продукції на виробництво у відповідності з новими вимогами у сфері технічного регулювання;
• допоможемо скласти декларацію про відповідність вашої продукції
вимогам технічних регламентів.
Запрошуємо до співпраці на взаємовигідних умовах.
Наша адреса: м.Черкаси, вул. Гоголя, 278.
Контактні телефони: (0472) 37-15-44; 45-72-85; 067-83-27-981.
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Головний критерій —
висока
конкурентоздатність
Для
України
значним
проривом стало ухвалення у
квітні та червні
2014 року трьох
прогресивних
законів у сфері
технічного регулювання, які
вносять у цю
діяльність більше прозорості
та зрозумілості, підкреслила
у своєму виступі декан інституту підвищення кваліфікації
фахівців у галузі технічного
регулювання та
споживчої політики Одеської державної академії технічного
регулювання Віра Домницька. Їх прийняття
стало важливим кроком для виконання Угоди про асоціацію. В результаті зменшився
перелік дозвільних документів для бізнесу та
відбулося зближення з європейською системою технічного регулювання.
Окреме важливе місце посідає Закон
України «Про стандартизацію», який законодавчо закріплює добровільне застосування національних стандартів за чітко визначеними винятками та передає функції
національного органу зі стандартизації від
органу влади — державному підприємству. У
законі зокрема чітко виписаний порядок застосування національних стандартів, поняття стандартизації та технічного регламенту,
кодексів усталеної практики та змін до них.
Кожен підприємець повинен уміти правильно застосовувати стандарт. Цьому має
допомагати й уся система менеджменту. Вирішенню назрілих проблем сприятиме чітке
додержання вимог законів «Про підтвердження відповідності», «Про акредитацію органів
з оцінки відповідності» та «Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності». Науковець розповіла про деталі
застосування норм згаданих законів, підкресливши, що головною вимогою до виробленої
продукції залишається її висока конкурентоспроможність. Нині ж, поки не відбулося повної адаптації систем технічного регулювання до європейських вимог, наголосила вона,
слід орієнтуватися на перехідні положення,
які діють на нинішньому етапі.
В Україні вже зроблено важливі кроки на
шляху до реформування системи технічного
регулювання, зокрема стандартів, усунення технічних бар’єрів у справі налагодження взаємної торгівлі між Україною та ЄС. Але
вирішальним моментом є збереження темпів реформ та участь підприємств, місцевих
органів влади в їхній реалізації.

Якщо продукція
не відповідає вимогам євростандартів

Сторінку підготував Владислав КИРЕЙ
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